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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. február 10-i ülésére 

 

A polgármester illetményéről és a polgármesteri szabadság megállapításával 

kapcsolatban 

 
Előterjesztést készítette: Dr. Blága János 

Véleményezi:  Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

Elfogadás módja:  Minősített többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1. A polgármester illetményének felülvizsgálatáról  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testület, hogy 2022. év 1. napjával módosult a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény polgármesteri 

illetmény megállapítására vonatkozó 71. §-a. A hivatkozott jogszabályhely alapján a főállású 

polgármester illetménye 2022. január 1-től az 5001 és 10000 fő közötti településeken a 

megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 

illetményének, azaz 1 300 000 forintnak a 65 %-a, számszerűen bruttó 845.000 forint, 

költségtérítése pedig az illetményének 15%-a, számszerűen  126.750 forint. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy határozatában deklarálja a 

törvény által meghatározott összegeket. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022. (II.10.) határozat 

Polgármester illetményének felülvizsgálatáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés e.) pontja alapján 

megállapítja, hogy Koncz Imre főállású polgármester havi illetménye 2022. január 1-től a 

polgármesteri tisztsége fennállásáig havonta bruttó 845.000 forint, költségtérítése havonta 

126.750 forint. 

 

Felelős: Dr. Blága János, jegyző 

Határidő: 2022. január 1-től folyamatosan 

 

2. A polgármester szabadságával kapcsolatban 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 225/C. §-a rendelkezik 

a polgármester szabadságával kapcsolatos Képviselő-testületi feladatkörökről.  

 

Fenti jogszabályhelynek megfelelően a Képviselő-testületnek a tárgyévi polgármesteri 

szabadság megállapításával kapcsolatosan több feladatköre is van. Egyrészt tárgyév január 

31-ig szükséges megállapítani a polgármester előző évben ki nem vett szabadságát és azt 

hozzá kell adni a tárgyévben kapott szabadság mértékéhez. Az előző évről megmaradt 
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szabadságot a polgármester a következő év március 31-ig veheti ki, ennek megfelelően az 

ütemezés alakítása során erre is külön figyelmet szükséges fordítani.  

 

Ezen túl minden év február 28-ig a polgármester előterjesztése alapján meg kell határozni a 

polgármesteri szabadság ütemezését.  

 

A szabadságot ezt követően az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint 

igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a Képviselő-testületet a 

következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak 

előre nem látható, rendkívüli esetben vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt 

nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. 

 

A polgármesteri szabadság ütemezés megállapításához szükséges mértékét a Kttv. 225/C. § 

(1) bekezdése határozza meg évi 25 nap rendes szabadságban, illetve 14 nap 

pótszabadságban. A polgármesteri szabadság mértéke 2022. évben összesen, az áthozott 22 

nap ki nem vett szabadsággal együtt 61 nap. 

 

Az ütemezés a polgármester előterjesztésének megfelelően az előterjesztés mellékletét képezi.  

 

Kérem az előterjesztés szíves megtárgyalását és elfogadását. 

 

Füzesgyarmat, 2022. február 4. 

 

 

Dr. Blága János 

jegyző 
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Határozati javaslat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2022. (II. 10.) határozata 

A 2021. évi ki nem vett polgármesteri szabadság megállapításáról, valamint a 2022. évi 

polgármesteri szabadság ütemezéséről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző által vezetett 

nyilvántartás alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIC. törvény (Kttv.) 

225/C. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy Koncz Imre polgármester 2021. évi ki nem 

vett szabadsága … nap, amelyet hozzászámolva a 2022. évben igénybe vehető szabadságához 

összesen 80 nap szabadság áll rendelkezésére. 

 

A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a 2021. évben ki nem vett 22 nap 

szabadságát 2022. március 31-ig vegye ki.  

 

A Képviselő-testület a Polgármester szabadságának ütemezését a Kttv. 225/C. § (3) bekezdése 

alapján az alábbiakban állapítja meg:  

 

Hónap Időszakra ütemezett szabadság mértéke (nap) 

január 1 

február 2 

március 8 

április 4 

május 0 

június 0 

július 5 

augusztus 11 

szeptember 0 

október 1 

november 3 

december 4 

Összesen 39 
 

A Képviselő-testület megkéri a polgármestert, hogy szabadságát a fenti ütemezésnek 

megfelelően tárgyév során vegye ki.  

  

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a polgármester szabadságának nyilvántartásáról a 

jogszabályban meghatározottaknak megfelelően gondoskodjon. 

 

Határidő: 2022. év során folyamatosan 

Felelős: Dr. Blága János jegyző 

 


